
Amaia Agirre Getxoko alkateak eta Udalean ordezkari-
tza duten alderdi politiko guztiek (EAJ-PNV, PP, EH-Bil-
du, PSE-EE eta Elkarrekin Podemos) “Getxo Ekinez 
2021” ekintzen programa sinatu dute, epe labur eta 
ertain-luzean COVID-19aren ondorio sozioekonomi-
koei aurre egiteko plana, 13 milioi euro baino gehiago 
inbertituko dituena. Programak 80 ekintza biltzen ditu, 
eta, batez ere, honako arlo hauetan izango du eragina: 
Gizarte-Kohesioa, Ekonomia-Sustapena, Kultura, Ki-
rola, Ogasuna eta Osasuna. Ia bikoiztu egin da aurre-
kontua (%90eko igoera, hasierakoaren aldean) ekintza 
horiei aurre egiteko.
Udalak bere eskumenen esparruan eta beste adminis-

trazio publiko batzuekin lankidetzan egin beharreko 
ekintzen programa da, herritarrekin, elkarteekin eta 
udalerriko sektore ekonomikoarekin batera pandemiak 
eta haren ondorioek eragiten dizkiguten zailtasunak 
gainditzeko.
Oro har, dokumentuan proposatutako neurri guztiak 
udalbatzak ezarritako helburuak lortzeko behar den 
aurrekontuaz hornitzeko hartutako konpromisoaren ba-
besean daude, bereziki, egoera sozial eta ekonomikoan 
dauden getxotarrentzako laguntzetan. Konpromisoa 
helduko da aurkezten diren eskaera guztietara, baldin 
eta laguntza horiek jasotzeko behar diren baldintzak 
betetzen badituzte.

13,1 milioi euro 80 ekintzatarako COVID-19aren 
ondorio sozioekonomikoei aurre egiteko epe 

labur eta ertain-luzean
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https://www.getxo.eus/DocsPublic/Getxo_Ekinez_2021_eusk.PDF


Ekintza

Arloka: 

6.975.000€

6.125.000€

13.100.000€
AURRONTU OSOA

GIZARTE-KOHESIOA
34 neurri

6.492.000€

KIROLA
3 neurri

136.000€

SUSTAPEN EKONOMIKOA
27 neurri

4.917.700€

OGASUNA
5 neurri

285.500€

KULTURA
9 neurri

1.038.800€

OSASUNA
2 neurri

230.000€

HASIERAKO AURREKONTUA

AURREKONTU GEHIGARRIA

Aurrekontua ia 
bikoiztu egin da.  
% 90eko igoera.

Premiazko izaera

9.507.600€56 
 ekintza

24
 ekintza

Ekintzak 
Getxo Ekinez 
2021

Epe ertain-luzeko 
ikuspegia 

3.592.400€

( )



ALDIZKAKOAK EZ DIREN UDAL LAGUNTZAK  480.000   
Elikatzeko eta janzteko oinarrizko beharrak
Ostatua, etxegabetzeak geldiaraztea, errentamenduak
Etxebizitzaren energia-, mantentze- eta kontserbazio-gastuak
Gizarteratzeko eta laneratzeko laguntza
Prestakuntzatik eratorritako gastuak
Haurtzaindegietako eskolatze-gastuak
Bizikidetza-unitateko adingabeen jardueren gastuak
Osasun-beharrak
Arreta pertsonalizatuko planerako laguntzak
Higiene-produktuetan, gailu elektronikoetan edo 
wifian COVID 19ak  eragindako gastuak

GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK (GLL)  1.600.000   
Kredituak alokatzeko edo amortizatzeko gastuak
Energiaren, uraren, estolderiaren edo etxebizitzako oinarrizko beste zerbitzu batzuen gastuak
Bizigarritasunerako edo oinarrizko ekipamenduetarako beharrezko gastuak, hala nola 
altzariak, linea zuriko etxetresna elektrikoak, konponketak...
Lehen mailako premiei dagozkien gastuak (oinarrizko premiei, jantziei, elikadurari, hez-
kuntzari eta osasunari lotutako gastuak)
Aurretiko zorpetzearen estaldura

Egoitza-zentroan sartzeko zuzeneko laguntza  100.000   
Etxebizitza komunitarioetarako funtsa  185.000   
Tutoretzapeko apartamentuak birmoldatzea  22.000   
Etxeko Laguntza Zerbitzua (ELZ)  2.296.000   
Zaintzaileak  55.000   
Ke-detektagailuak  140.000   
Nahi gabeko bakardadearen programa  40.000   
Etxerik gabeko pertsonentzako arreta eta bizitoki inklusioa  460.000   
Sortarazi, Gurutze Gorria, Caritas, Elikagaien Bankua  105.000   
Harrera-pisuak  24.000   
SISEP  600.000   
Adingabeko seme-alabak ardurapean dituzten eskola-gastuetarako laguntzak  150.000   
Gazteen aholkularitza psikologikoa  9.000   
Haurrak eta gazteak natura-inguruneko jarduerak, aire zabalekoak  8.000   
Gazteen enplegua sustatzea (Wanted orientatua)  30.000   
Karpak instalatzea eta mantentzea ikastetxeetan  108.000   
Errefuxiatuentzako laguntzak  55.000   
Immigrazioaren tokiko behatokia: COVIDen ondorioak 19  10.000   
COVID 19ren genero-eraginaren diagnostikoa Getxon  15.000   
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Zerbitzuak emateagatiko tasa, 2021ean sortutako lokalak ireki eta ezartzeagatik (% 50eko 
murrizketa)

 40.000   

Terrazengatiko tasa (mahaiak, mahaitxoak, aulkiak, karpak, loreontziak, eguzkitakoak edo 
antzeko instalazioak). % 0

 90.000   

Autotaxi lizentzia erabiltzeagatiko tasa. % 0  3.500   
Ostalaritzako zabor-bilketako zerbitzua emateagatiko tasa (urte osoan)  152.000   
Alokairu-erregimeneko EIOZ Bonizifikazioa (% 60tik% 95era). Sortzen direnen arabera.  -   
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Laguntza zuzenak 2021 2.000.000
Getxo Bonua 2021 eta Ostalaritza Bonua 2021  650.000   
Getxoko eskaintza sustatzeko, sentsibilizatzeko eta ikusarazteko kanpaina  80.000   
Elikadura osasungarria Km0 kanpaina  15.000   
Enplegua sustatzea Lanbiderekin lankidetzan  650.000   
Getxoko enpresa-, merkataritza- eta ostalaritza-elkarteei laguntzeko ekintzak  260.000   
Merkataritza eta ostalaritza dinamizatzea  118.300   
Enpresentzako eta ekintzaileentzako aholkularitza (COVID-9 sustapen ekonomikoko leihatila bakarra)  197.000   
Getxoko saltokien posizionamendu digitalerako ekintzak  30.000   
Kontsulta-foroa eta horri lotutako ekintzak  68.000   
Izaera estrategikoko ekonomia-eremuak sustatzea  51.000   
Merkataritza-erabilerarik gabeko lonjen kopuruak bereziki kaltetutako merkataritza-guneak biziberritzeko 
programa espezifikoa

 50.000   

Udalerriko merkataritza-sektorearen etorkizuneko plan berri baterako jarduketak hastea  50.000   
Ostalaritzako terrazak jartzeko irizpideak malgutzea eta izapideak erraztea  -   
Sustapen-ekintzak mugikortasun-mugen arabera egokitzea  40.000   
Ikus-entzunezko sustapen-materiala eskuratzea  25.000   
Sare sozialetan eta online presentzia handitzea  33.600   
Publizitatearen presentzia handitzea garraiobideetan  28.800   
Helmuga segurua sektorearekin sustapen-kanpaina bat egitea  15.000   
Getxoko presentzia indartzea familiarizazioko eta/edo prentsako bidaietan  6.000   
Helmugako, taldeetako eta Mice sektoreko batez besteko egonaldien gaualdiak handitzeko estrategia 
diseinatzea

 86.000   

Turismo-sektorearentzako aholkularitza-zerbitzua  53.000   
Enpresentzako laguntzak turismo-jarduera erregularrak abian jartzeko  63.000   
Ibilbide alternatiboak diseinatzea, gune espezifikoetatik paseatzea sustatzeko, dibertsitate funtzionala 
duten pertsonei egokituta

 18.000   

Obra eta jarduera ekonomikoetarako lizentziak emateko eta likidatzeko izapidea hobetzeko programa integrala  300.000   
Kontsumitzailea babesteko estaldurak handitzea  30.000   
Tokiko enpresen kontratazioa sustatzeko konpromisoa  -   

Kultur sorkuntza, programazioa eta prestakuntza laguntzeko 2021eko deialdia  250.000   
Artista bisualentzako programa  89.000   
Arte eszenikoen programa  176.800   
Muxikebarriren esku uztea  60.000   
“Kultur Asteak” antolatzeko diru-laguntzen deialdia  208.000   
Ikus-entzunezko produkzioaren sektoreari laguntzea, ikus-entzunezko susta-
pen-funtsen bidez

 10.000   

2020an Pandemiak bertan behera utzitako kultur ekitaldien birprogramazioa  127.000   
Komiki Aretoa  65.000   
Liburugintza sektoreari laguntzea eta irakurzaletasuna sustatzea udalerrian  53.000   

Aisialdiko eta aisialdi osasungarriko hiriguneetatik kanpoko guneetan komun pub-
liko berriak jartzea

 100.000   

COVID-19 txertaketa masiboko kanpaina, Osakidetzarekin lankidetzan  130.000   

Kirol-klubei prebentzio-neurriak antolatzen laguntzea  25.000   
Aisialdirako eta jarduera osasungarrirako eremu berriak prestatzea  96.000   
Eskola-kirola babesteko eta sustatzeko konpromisoa  15.000   


